W związku z realizacją projektu “S.O.S – bezpieczna koegzystencja ludzi i
bezdomnych zwierząt: Lwów, Lublin, Łuck oraz Iwano-Frankiwsk” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś
- Ukraina 2007-2013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
Urząd Miasta Lublin zwraca się z prośbą o wycenę usługi i składanie ofert na następującą
usługę:
Ewaluacja projektu “S.O.S – bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt:
Lwów, Lublin, Łuck oraz Iwano-Frankiwsk”
Szczegółowe informacje dot. Ewaluacji:
1. Ewaluacja powinna polegać na opracowaniu raportu ewaluacyjnego odnoszącego się
do faktycznej poprawności realizacji projektu oraz zgodności z założeniami określonymi na
etapie przygotowywania przedsięwzięcia (porównanie tego, co powinno zostać osiągnięte
dzięki określonym działaniom z tym, co faktycznie osiągnięto: czy w projekcie zostały
zrealizowane wszystkie działania, a jeżeli tak, to w jakim stopniu).
2. Ewaluacja pozwoli na sformułowanie wniosków i rekomendacji służących udoskonalaniu
przyszłych podobnych działań.
3. Ewaluacja powinna dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalających
wykorzystać zdobytą wiedzę w procesie decyzyjnym.
4. Przeprowadzona ewaluacja powinna analizować m.in. stopień skuteczności
i efektywności na podstawie osiągniętych w projekcie wskaźników jak również ocenić ich
jakość i trafność w odniesieniu do założeń projektu.
6. Czas przeprowadzenia ewaluacji i przekazania raportu ewaluacyjnego: 09-21.12.2015.
Przydatne informacje o projekcie:
•
•

•
•

czas trwania projektu 01.09.2012- 31.12.2015,
finansowanie: współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 ze środków
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
partnerzy – Urząd Miasta Lwów, Urząd Miasta Łuck, Urząd Miasta IwanoFrankiwsk,
wartość projektu: 205 976 zł (dla Lublina).

Ewaluacja projektu dotyczy tylko w zakresie działań miasta Lublin.
Ocena ewluacyjna w postaci raportu będzie sprawdzać, w jaki sposób
planowane cele projektu zostały osiągnięte w wyniku realizacji działań.
Kryteria wyboru:
•

•
•

cena brutto - oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą
wszystkie koszty związane z realizacją usługi niezbędne do jej wykonania z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23%
- dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT),
referencje,
doświadczenie w realizacji podobnych zadań (np. CV ewaluatora).

Osoba do kontaktu: Agnieszka Parol-Górna, tel. 81 466 28 67, e-mail: aparol@lublin.eu.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (potwierdzającymi referencje i
doświadczenie) należy przesłać na adres aparol@lublin.eu, dostarczyć pocztą lub
osobiście do Urzędu Miasta Lublin, Wydział Projektów Nieinwestycyjnych, ul. Okopowa 11,
20-022 Lublin w terminie do dnia 8 grudnia 2015 r., do godziny 12.00.
Osoba fizyczna powinna w treści swojej oferty umieścić oświadczenie: "Oświadczam,
że rezygnuję z prawa do prywatności, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782)
dotyczącego ochrony danych osobowych, w zakresie mojego imienia i nazwiska, na
potrzeby odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące niniejszego
postępowania”.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane wyceny nie powodują
powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Urząd Miasta Lublin zastrzega sobie prawo
modyfikacji i unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

